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Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 28
september 2017
Aanwezig:

De heer

J.H.F. Weerdenburg

plv. voorzitter

De dames:

H.A.H.M. Somers
E.M.J. Prent
W.A.M. Baartmans

lid
lid
lid

De heren:

L.E. Molhoop
E.C. van der Spelt
G.G. de Neve
A.F.C. Theuns
M.H.H.I. Remery
M.H.C.M. Lambers
J.W. Huijbregts
W.L.C. Knop
W.J. van den Berge
T.C.J. Huisman
W.J.P.M. Maas
L.C. Aben
N.C.J. Broos
C.A.A.M. Gommeren

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

De dames:

P.W.A. Lepolder
M. Vos
C.J.M van Geel
C.F. Zijlmans

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

Mevrouw:

E.P.M. van der Meer

griffier

De heer:

L. Mees

lid

De heren:

Afwezig:

Pers:
3
Omroep:
5
Publieke tribune: 12
De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de
vergadering is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 28 september 2017.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en de mededeling dat er
bericht van verhindering is van de heer Mees en de burgemeester. Hij wenst de aanwezigen
een goede vergadering.
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2. Vaststelling agenda.
De heer De Neve geeft aan dat agendapunt 10. vereiste ingezetenschap wethouder een
bespreekstuk dient te zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De heer Knop wil graag van agendapunt 6. een bespreekstuk maken. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
De heer Huisman agendapunt 7. graag een bespreekstuk. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
De heer Remery geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag te willen indienen. De
voorzitter geeft aan dat deze op de agenda wordt geplaatst als agendapunt 12A.
3. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Veraart komt inspreken over agendapunt 6. Centrumplan Welberg. Zij heeft
gisteren een mail naar de raad gestuurd die nu als nummer E1702433 aan de stukken is
toegevoegd. Mevrouw Aerts maakt zich zorgen over de 5 e brug. Er is geadviseerd een heg
neer te zetten. Deze kan echter niet te hoog worden.
Om deze situatie te bewerkstelligen moet ook de Kapelaan Kockstraat op de schop. Zij vraagt
zich af of de verkeerveiligheid hiermee gediend is.
Mevrouw Baartmans vraagt naar de contacten met de gemeente. Zij vraagt de wethouder of
hier iets aan te doen is. De heer Van den Berge vraagt of het idee al eerder is ingediend of
dat het nieuw is. Mevoruw Aerts: er is geen ander plan. Er is gezegd dat er na publicatie in de
krant bezwaar ingediend zou kunnen worden. Na het inwinnen van nadere informatie bleek
dat er ook gemaild en ingesproken kon worden.
4. Vaststelling besluitenlijst van 6 juli en 13 juli 2017.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de besluitenlijsten.
De besluitenlijsten van deze twee vergaderingen worden hiermee goedgekeurd.
5. Vragenhalfuur.
De heer Molhoop stelt vragen over onkruidbestrijding. Hij heeft een stuk in de BN Destem
gelezen. Hij geeft aan bezwaar te hebben tegen het gebruik van glyfosaat. Hij geeft aan dat
dit nadelige effecten heeft. Hij verzoekt om een analyse van de onkruidbestrijding.
De heer Zijlmans geeft aan dat de Volkspartij hier ook schriftelijke vragen over heeft gesteld.
De antwoorden gaan schriftelijk naar De Volkspartij. Een antwoord geven op iets dat in de
krant is gelezen is moeilijk. Het kabinet heeft ingestemd met verlening van het gebruik van
glyfosaat. Maar voor de verharding verandert het niet, daar mag het niet gebruikt worden.
Het probleem op die manier oplossen kan niet. De huidige wijze laat te wensen over. Er komt
een nieuwe aanbesteding voor de onkruidbestrijding op de verharding in 2018. De partij die
dit gaat doen, bepaald hoe dit wordt gedaan. Aanbesteding vindt plaats op basis van het
onderhoudsniveau.
De heer Molhoop vraagt of de wethouder zijn zaken wil meenemen. De heer Zijlmans zegt dit
toe. De heer Lambers vraagt waarom de PvdA dit doet. Er zou gewacht moeten worden op de
antwoorden op de artikel 40 vragen. Het gaan om loyaliteit en collegialiteit onder
raadsleden. Hij neemt hier afstand van. De heer Gommeren geeft aan dat hij onderzoeken
kan aanleveren die het tegenovergestelde aangeven.
De heer Molhoop reageert dat gezondheidsrisico’s met chemische middelen altijd
voorkomen moeten worden.
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De heer Maas stelt een vraag over kermissen. Hij geeft aan dat het niet goed gaat met de
kermissen. De kermissen in alle kernen moeten behouden blijven. Er komen steeds minder
attracties naar de kernen toe. In 2018 lopen de contracten af. De heer Maas stelt hier een
aantal vragen over.
Wethouder Vos geeft aan dat er wel wat klachten waren. Zij dankt voor het signaal. Er wordt
contact gezocht met de exploitant. Het is ook een kip ei verhaal. Als er minder inkomsten zijn
komen er weer wat minder attracties. En houdt er bij de aanbesteding rekening mee.
De heer Maas vraagt of er voor kleine kernen aanbesteding nodig is.
Wethouder Vos geeft aan dat het binnen het beleid is vastgelegd en een keer in de drie jaar
wordt vastgelegd.
De heer Lambers vraagt naar de ontwikkeling van Reinierpolder in relatie tot de ontwikkeling
van ‘De ster van Lepelstraat’. En stelt hier een aantal vragen over.
Wethouder Vos met ‘De Ster’ is het nog niet zo ver. Er is een voorkeursrecht gevestigd. De
hele bestemmingsplanprocedure moet nog komen. Wel staat vast dat de kavels vanaf een
half hectare is. Het is een andersoortig bedrijventerrein. Er is regelmatig bestuurlijk overleg
en er is ambtelijk overleg. De samenwerking wordt intensiever. Er wordt gesproken over
ontwikkelingen. Zij volgt de ontwikkelingen van ‘De Ster’.
De heer Lambers is gerustgesteld.
Mevrouw Baartmans stelt een vraag over de afsluiting van het Snipperpad. Nu de toegang tot het
pad rond het sportpark in Steenbergen is afgesloten worden bewoners belemmert, veel mensen
gebruiken het pad om te wandelen met de hond of om een slimme doorgang te krijgen via Welberg
naar het sportpark en vice versa. De vraag is: voor welk probleem is dit een oplossing vooral omdat
bekend is dat de poorten van het sportpark regelmatig wijd open staan, ook laat in de avond en
nacht?
Wethouder Zijlmans geeft aan dat dit een zichtbare oplossing is en dat dit tijdelijk afgesloten wordt.
Er is contact geweest met de sportverenigingen om aan te dringen op het sluiten van de poort.
Mevrouw Baartmans: Rondom het terrein van de Lindenburg zijn vele meters hekken geplaatst met
daarop 3 lagen prikkeldraad, omdat het zo’n groot terrein is wordt veel prikkeldraad gebruikt en is
de uitstraling naar buiten toe erg onvriendelijk. Zij stelt hier een aantal vragen over.
Mevrouw Lepolder geeft aan dat dit op meerdere terreinen zo is. Zij zou wensen dat alle
bouwprojecten zo’n strakke uitstraling hadden. Het is niet uitnodigend, maar dat is voor even.
Mevrouw Baartmans vindt het lelijk en jammer.
De heer Van der Spelt: Is dit tijdelijk?
Wethouder Lepolder: dat klopt. Het wordt een mooi bouwplan.
6. Centrumplan Welberg.
De heer Knop geeft aan dat hij dacht dat dit een gelopen koers was. Helaas blijkt dit niet zo
te zijn. De Dorpsraad zet vraagtekens bij het plan. Hij vraagt naar oplossingen voor de
verkeerssituatie en de mening van de raad hierover.
Mevrouw Baartmans geeft aan dat er een werkgroep komt voor de inrichting van het plein. Is
er iets te doen aan de lichtinval van koplampen? Het gaat om twee huizen. Hier m oet wel
een oplossing voor komen.
De heer Theuns acht dit een voorbeeld van nieuw regeren. Hij is blij met het centrumplan.
Over de huizen is gezegd dat het aantal nog niet vast stond. De Dorpsraad dacht er niet heel
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anders over. M.b.t. de inspraak klopt het dat mensen altijd last hebben van een nieuw plan.
Het is goed om het probleem van de koplampen aan te pakken. Hij wil graag met het plan van
start gaan.
De heer Huijbregts de CDA fractie is verheugd over het proces. De dorpsraad heeft zich hier
ook mee bezig gehouden. Hij maakt zich wel zorgen over de verkeersafwikkeling.
Wethouder Vos geeft aan dat het niet de bedoeling was dat er zo gecommuniceerd zou
worden als er is. Zij nodigt mevrouw Veraert uit voor de werkgroep. De problematiek van de
koplampen is aangegeven. Hier wordt over in overleg gegaan. Daar wordt mee aan de slag
gegaan. Over de woningen is aangegeven dat het er teveel zouden zijn. Dit is ook bekend. Er
moet ook naar het soort woningen gekeken worden.
Tweede termijn
De heer knop geeft aan dat de opmerkingen niet verzonnen zijn. Hij heeft geen antwoord op
de vragen gekregen.
De heer Theuns geeft aan het bij de dorpsraad iets ander gehoord te hebben.
Mevrouw Vos het was inderdaad bekend en zij gaat daarover in gesprek.
De raad stemt unaniem in met dit besluit.
7. Bestemmingsplan de Pinas.
De heer Huisman heeft vragen gesteld na de oordeelvormende vergadering. Deze zijn
duidelijk beantwoord. Hij vraagt of in fase drie ervoor gezorgd kan worden dat tankstation
weggaat, misschien door middel van diplomatie.
Wethouder Lepolder geeft aan dat in fase drie nadrukkelijk gesproken wordt met een drietal
partijen over de afronding van de wijk. Ook met de eigenaren van het tankstation.
De heer Huisman is tevreden met het antwoord. Wordt hij op de hoogte gehouden.
Wethouder Lepolder zegt toe de raad ruim voor de vaststelling van het bestemmingsplan de
raad te informeren als er tussentijdse ontwikkelingen zijn.
De raad stemt unaniem in met dit besluit.
8. Baggerwerkzaamheden Boomvaart.
Dit voorstel is een hamerstuk. De gemeenteraad stemt unaniem in.
9. Wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB.
Dit voorstel is een hamerstuk. De gemeenteraad stemt unaniem in.
10. Vrijstelling vereiste ingezetenschap wethouder.
De heer De Neve heeft bezwaar tegen bestuurders die niet in Steenbergen wonen. Het mag
wettelijk, maar hij acht het niet wenselijk. Hij vraagt of de wethouder niet over een tijdje kan
verhuizen.
De heer Van den Berge geeft aan dat de wethouder alleen verhuist naar elders en hier de rit
af wil maken. Hij acht het wel merkwaardig dat na lange tijd de wethouder de opgebouwde
werkelijkheid gaat verlaten. Hij wenst de wethouder nog een aantal aansprekende
resultaten.
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Tweede termijn:
De heer De Neve vraagt of de wethouder geen gebruik maakt van de reiskostenvergoeding
die er is. Hij had graag in de stukken wel een onderdeel over de financiën gezien. Mevrouw
Baartmans hoorde de fractievoorzitter van De Volkspartij spreken over loyaliteit en
collegialiteit? De heer Lambers geeft een toelichting op de gebruikte termen. Hij geeft aan
dat er meer kosten gemoeid zijn met de wethouder die buiten de gemeente woont. Hij acht
het legitiem dat deze vraag gesteld wordt. Mevrouw Baartmans geeft aan dat een wethouder
die om persoonlijke redenen verhuisd niet zo neergezet mag worden.
Wethouder Zijlmans geeft aan dat hij geen gebruik maakt van de reiskostenvergoeding
De heer Van den Berge geeft aan dat hij de toon betreurt.
De fractie van Volkspartij stemt tegen. Het voorstel wordt aangenomen.
11. Nota van uitgangspunten actualisatie erfgoedbeleid.
De heer Broos geeft een toelichting op het in te dienen amendement en leest dit voor.
De heer Van den Berge geeft aan het eerste deel te volgen. Hij acht de motie niet sterk
genoeg. Als monumentenpanden alleen niet gesloopt worden dient er ook een
instandhoudingverplichting bij te horen. De commissie zou beperkt moeten worden tot
Steenbergenaren. De commissie zou ook met meer verstand van zaken moeten kunnen
opereren. Wellicht kunnen deze zaken aangepast worden.
De heer Maas dankt alle betrokkenen. Het amendement acht jij goed. Hij zou het graag
veranderd zien. Hij vraagt ook om een aanpassing van het amendement.
De heer Lambers hij onderschrijft het amendement volledig. De heer Broos heeft dit terecht
betoogd. De animo zou af kunnen nemen omdat er beperkingen zijn. Als de
monumentencommissie betrokken en deskundig is, dan kan er goed overleg plaatsvinden. Er
zijn heel veel panden binnen deze gemeente die dit al zijn. Wij hebben verantwoordelijkheid
voor gemeentelijke monumenten niet voor rijksmonumenten. Er zouden betrokken burgers
in de commissie moeten zitten die expertise inhuren. Hij vraagt om een pragmatische
aanpak. De heer Huijbregts we gaan van onderling overleg naar aanwijzing. Hij vraagt of het
niet handiger is om bepaalde afspraken te maken voorafgaand. M.b.t. de bemensing van de
commissie steunt hij dit punt.
Wethouder Van Geel geeft aan dat het een uitgangsnotitie is en dat de overwegingen van de
raad worden meegenomen. De zaken die een meerderheid halen worden meegenomen. Nu
mag een eigenaar alles doen en laten wat men wil. Wij proberen beeldbepalend erfgoed in
beeld te houden.
De heer Huisman geeft aan dat bij een beeldbepalend pand de constructie zo uit elkaar is
gehaald dat er nu gesloopt moet worden. Hoe moet dat dan?
Wethouder van Geel geeft aan dat hij nog onvoldoende informatie heeft om hierover te
kunnen oordelen.
De heer Lambers vraagt hoe gefinancierd wordt dat monumenten worden aangewezen. Komt
er een betalingsontheffing voor de OZB?
vergadering. De heer Lambers vraagt hoe het wordt gefinancierd.
Wethouder Van Geel de uitgangspunten nota is naar aanleiding van de beeldvormende
vergadering opgesteld. De heer Lambers geeft aan dat er wensen van mensen zijn. Mevrouw
Baartmans geeft aan dat er beleid is. Zij heeft ook de vraag over financiën gesteld.
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Wethouder Van Geel bij een verplichte aanwijzing dient ondersteuning te zijn. Dit komt in de
definitieve nota. In de begroting zijn mogelijkheden. Aan de kennis en kunde van de mensen
in de commissie worden zware eisen gesteld. In Steenbergen waren niet voldoende mensen
beschikbaar. Een aanvulling op de commissie zijn lagere eisen aan gesteld. De commissie
voldoet nu aan alle eisen.
Willem van den Berge in de nota moet in elk geval iets staan over hoe je met een monument
omgaat en vooral de handhaving regelt.
De heer Maas vraagt naar de term ’voorzichtig geld’. Wethouder Van Geel we gaan ervan uit
dat zaken gelijkmatig geregeld moeten worden. Het is geen open eind regeling. Er wordt
overlegd met de eigenaren.
Tweede termijn
De heer Broos: alle overwegingen moeten meegenomen worden. Wat er nu niet inzit kan
erbuiten gelaten worden. Wanneer zijn er mogelijkheden om erop terug te komen. Hij streeft
er niet naar wetten te overtreden. De heer Van der Spelt vraagt aan de heer Broos of hij dit
maar een 80% versie acht? De heer Broos geeft aan dat dit zo is. Is er gekeken naar het
percentage mensen dat zich overrompeld voelden? Hoe worden de financiële middelen
verdeeld?
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.
De heer Van den Berge geeft het woord door aan de heer Broos.
De heer Broos geeft aan dat dit kaderstellend is en dat
Het amendement wordt aangehouden.
Het stuk wordt teruggezonden naar het college.
12. Visie veerkrachtig bestuur Brabantse Wal.
De heer Lambers geeft aan dat er een goede toelichting is gegeven. Hij gaat in op de tekst op
pagina 9. Hij heeft gevraagd de tekst te wijzigen daar heeft hij niets over vernomen. Hij stelt nu
alsnog voor om die tekst te veranderen.
De heer Remery geeft aan dat hij dit als bespreekpunt heeft geagendeerd omdat het een historisch
moment is. Je moet de samenwerking goed laten verlopen. Hij steunt het amendement. De heer
Gommeren juicht dit toe. Het is niet vrijblijvend. Er zijn ambtelijke en bestuurlijke
inspanningsverplichtingen. De zienswijze is goed verwerkt. De vorming van een werkgroep acht hij
positief. De heer Van den Berge is warm voorstander van deze visie. Hij geeft aan dat de tekst in het
amendement uit de context is gehaald. Het is een sombere tekst, maar inhoudelijk anders binnen
de totale tekst. Het is een analyse. Met dit amendement wordt een stap te ver gegaan. Of een
wijziging nog lukt in overleg met de andere gemeenten is de vraag. De heer Lambers vraagt of de
heer Van den Berge weet dan zijn medefractiegenoot het amendement heeft getekend? De heer
Van den Berge geeft aan dat hem dat bekend is. De heer Theuns: D66 heeft uitgebreid het
standpunt uitgesproken. Hij heeft wat zorgen en wensen uitgesproken. Hij is blij met het voorstel.
Grote organisaties kunnen leiden tot hogere kosten. Samenwerking zal niet leiden tot verdere
financiële consequenties. Hij ondersteunt het amendement van De Volkspartij. De heer Huijbregts
er zijn al hele goede samenwerkingsverbanden. Het is een belangrijke visie.
De heer Zijlmans sluit zich aan bij de positieve bewoording. Samen werken wel, samen gaan niet.
Tweede termijn
6

RD1700052

De heer Lambers wil dat er niet het beeld ontstaat dat de Brabantse Wal ‘er geen zin in heeft’. Hij
vraagt de wethouder de strekking van het amendement mee te nemen. Hij wil niet dat wij een
negatief daglicht komen te staan.
De heer Remery geeft aan dat het om vertrouwen gaat. Als we hierdoor in een impasse komen is
dit het niet waard. Het beste is om hier een bijlage van te maken.
De heer Gommeren geeft aan in te kunnen stemmen met het amendement als bijlage.
De heer Van den Berge kan leven met de verduidelijking van de tekst. Maar stelt een wijziging voor
op het amendement. De juridische betekenis is er dadelijk niet maar de contextuele betekenis wel.
De heer Theuns is blij met deze discussie. Hij heeft goed naar de wethouder geluisterd. We moeten
verder. Het voorstel van De Volkspartij kan hij ondersteunen.
De heer Huijbregts steunt de werkwijze zoals de heer Lambers dit heeft voorgesteld.
Wethouder Zijlmans dankt voor de steun om het zo aan te pakken.
De visie wordt unaniem vastgesteld. De tekst van het amendement wordt als bijlage toegevoegd.
12A. Motie vreemd aan de orde van de dag. Ingediend door de heer Remery.
De heer Remery dient de motie in. Hij geeft een nadere onderbouwing van de rede waarom deze
wordt ingediend. De motie is ondertekend door alle fracties. Wethouder Van Geel heeft een
gesprek gehad met de directeur van de Rabobank. Winkels willen geen pinautomaten. De
wethouder heeft de Rabobank aangegeven dat de gemeente wenst samen te werken. Aanstaande
maandag is er een vervolggesprek. De heer Van der Spelt vraagt naar het verslag van het gesprek.
Wethouder Van Geel houdt de raad op de hoogte. De heer Knop: zijn er andere instanties dan
banken die automaten exploiteren. Wethouder Van Geel: de supermarkt wil altijd de mensen cash
geld meegeven.
De motie wordt unaniem aangenomen.
13. Ingekomen stukken en mededelingen.
De voorzitter geeft aan dat met dit agendapunt de ingekomen stukken van 4 en 6 september 2017
zijn afgehandeld. Dit met uitzondering van ingekomen stuk 7 van 28 juni (raadsmededeling
Sunclass; deze bespreking is verdaagd tot een later moment) en ingekomen stuk 17 van 28 juni
(Tweede supermarkt Dinteloord) dat is geagendeerd voor 4 oktober 2017. Ingekomen stuk 35 van 6
september; de raadsmededeling over het onderzoek naar de milieustraat is op verzoek van de
fractie van De Volkspartij geagendeerd voor de vergadering van 4 oktober 2017.
14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:38 uur met dankzegging aan een ieder. Hij nodigt de
aanwezigen uit voor een drankje in de hal van het gemeentehuis.
Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen van 30 november 2017
Griffier

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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